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РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ 
ПО КАФЕДРІ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

1. Сучасні освітні технології та їх реалізація в процесі професійно-практичної 
підготовки в закладах професійної освіти 
2. Форми організації навчальної діяльності здобувачів освіти в процесі профе- 
сійно-практичної підготовки.
3. Методи професійно-практичної підготовки.
4. Інтерактивні технології навчання та методика їх упровадження в професійно- 
практичну підготовку.
5. Методика реалізації проєктної технології в професійно-практичну підготовку.
6. Методика розроблення  сучасного навчально-методичного забезпечення про-
фесії.
7. Методичні основи поурочного планування в професійно-практичній підго-
товці.
8. Методика підготовки майстра виробничого навчання до занять.
9. Сучасний урок виробничого навчання в закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти.
10. Відкритий урок виробничого навчання: планування, організація, аналіз.
11. Методика розроблення навчально-технічної документації з професійно-прак-
тичної підготовки.
12. Методика інструктування в різні періоди професійно-практичної підготовки.
13. Методика організації і проведення виробничої практики на підприємстві.
14. Методика створення авторської методичної розробки.
15. Методика розроблення робочих зошитів.
16. Упровадження новітніх технологій виробництва в професійно-практичну під-
готовку.
17. Позааудиторні навчальні заходи як умова вдосконалення професійно-прак-
тичної підготовки.
18. Навчально-методична діяльність педагога ЗП(ПТ)О.
19. Квест-технологія для розвитку ключових компетентностей здобувачів профе-
сійної освіти.
20. Методика організації і впровадження елементів дуальної форми в професій-
ній підготовці кваліфікованих робітників.
21. Методика розроблення професійного портфоліо педагога ЗП(ПТ)О.
22. Методика підготовки і проведення інтегрованих занять з професійно-прак-
тичної підготовки.
23. Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти з професійно-практичної 
підготовки.
24. Шляхи вдосконалення професійно-практичної підготовки в умовах модерні-
зації професійної освіти.
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РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ
ПО КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ,  

ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Організаційні умови професійного розвитку майстрів виробничого навчання 
ЗП(ПТ)О.
2. Психолого-педагогічні умови підготовки майстрів виробничого навчання до 
впровадження інновацій.
3. Інноваційні освітні технології та їх застосування в роботі педагога професійної 
освіти.
4. Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом використання іннова-
ційних педагогічних технологій.
5. Ігрові технології навчання в професійній діяльності майстра виробничого нав-
чання.
6. Технології інтерактивного навчання в професійній діяльності майстра вироб-
ничого навчання.
7. Технології активізації навчальної діяльності здобувачів освіти закладів профе-
сійної освіти.
8. Гуманізація освітнього процесу в закладах професійної освіти.
9. Розвиток педагогічної майстерності педагога професійної освіти.
10. Організація превентивного виховання майбутніх кваліфікованих робітників   
в закладі професійної освіти. 
11. Сутність, функції і методи інноваційного освітнього менеджменту.
12. Розвиток комунікативної компетентності майстрів виробничого навчання.
13. Майстерність педагогічного спілкування в системі «педагог – педагог». 
14. Професійно-педагогічне спілкування в колективі закладів професійної освіти
15. Здоров’язбережувальні технології в діяльності закладів професійної освіти.
16. Удосконалення професійно важливих якостей старшого майстра як необхідна 
умова його професійного саморозвитку. 
17. Психолого-педагогічні умови профілактики професійного вигорання май-
стрів виробничого навчання. 
18. Запобігання конфліктам у комунікативних процесах системи «педагог – пе-
дагог».
19. Особливості подолання міжособистісних конфліктів у закладах професійної 
освіти.
20. Психологічні засади організації роботи майстрів виробничого навчання з під-
літками девіантної поведінки. 
21. Психологічні засади професійного вигорання особистості старшого майстра.
22. Психологічні засади особистісно орієнтованого підходу в роботі старшого 
майстра.
23. Психологічні особливості управлінської діяльності старшого майстра.
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24. Психологічні засади розвитку критичного мислення майстрів виробничого 
навчання.
25. Управлінські дії старшого майстра щодо формування і розвитку творчих здіб-
ностей майстра виробничого навчання.
26. Мотивація професійного саморозвитку майстра виробничого навчання закла-
ду професійної (професійно-технічної) освіти
27. Створення умов для безперервного розвитку психолого-педагогічної компе-
тентності майстрів виробничого навчання.
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РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ
ПО КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ,  

ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ

1. Індивідуальний трудовий договір педагогічних працівників закладів профе- 
сійної (професійно-технічної) освіти та особливості його регулювання.
2. Колективний договір та його значення в діяльності закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти.
3. Порядок проведення атестації педагогічних працівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти.
4. Соціальний захист педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.
5. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
6. Забезпечення безпечних умов праці при проведенні занять у закладах профе-
сійної (професійно-технічної) освіти.
7. Профілактика нещасних випадків у закладах професійної (професійно-техніч-
ної) освіти.
8. Забезпечення екологічної безпеки при організації освітнього процесу (за га-
лузями).
9. Основи виробничої санітарії і гігієни праці при проведенні занять в ЗП(ПТ)О.
10. Використання сучасних цифрових технологій в освітньому процесі.
11. Електронна бібліотека в закладі професійної (професійно-технічної) освіти: 
мета створення, особливості, функціональні можливості.
12. Особливості впровадження дистанційних технологій в освітній  процес 
ЗП(ПТ)О.
13. Програмні засоби візуалізації даних та їх використання в освітньому процесі
14. Сучасні методи пошуку інформації в системі Інтернет.
15. Особливості розробки, упровадження та використання цифрових підручників 
у освітньому процесі ЗП(ПТ)О.
16. Використання соціальних мереж у професійній діяльності педагога ЗП(ПТ)О.
17. Відкриті освітні ресурси та їх використання в освітньому процесі.
18. Забезпечення інформаційної безпеки, стратегії і заходи протидії кібербулингу.
19. Використання технологій доповненої (AR) і віртуальної(VR) реальностей  
в освіті.
20. Хмарні сервіси і їх використання в освітньому процесі ЗП(ПТ)О.



6


